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บทคัดย่อ 

การศกึษานีแ้บ่งเป็น 2 การทดลอง คือ 1) ทดสอบหาคา่พลงังานท่ีใช้ประโยชน์ได้ (ME) ของนํา้มนัปาล์ม

ดิบ (CPO) และนํา้มนัรําข้าวดิบ (CRBO) ของสกุรรุ่น และ 2) การทดสอบหาสมรรถภาพการผลิตของสกุรเล็ก-ขุน 

และคณุภาพซากสกุรขุน การทดลองท่ี 1 ใช้สกุรสามสายเพศผู้ตอน นํา้หนกั 55 กก. จํานวน 24 ตวั แบ่งเป็น 6 

กลุ่ม กลุ่มละ 4 ซํา้ ซํา้ละ 1 ตวั เลีย้งบนกรงศกึษาการย่อยได้ของโภชนะ หาค่า ME โดย substitution method 

ในอาหารพืน้ฐานผสม celite ซึง่เป็น indigestible marker ในระดบั 1.5% พบว่าค่า ME ของ CPO (T1) และ 

CPO ผสมกบั CRBO ในสดัส่วน 75:25 (T2), 50:50 (T3), 25:75 (T4) มีค่าเท่ากบั 9,374, 9,303, 9,399 และ 

9,076 แคลอร่ีต่อกรัม ตามลําดบั แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ (P>0.05) และค่า ME ของ CRBO 

(T5) เท่ากับ 8,499 แคลอร่ีต่อกรัม ซึ่งต่ํากว่ากลุ่มอ่ืนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P<0.05) นอกจากนัน้ผล

การศกึษาค่า ME และค่า DE ของอาหารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนค่าการย่อยได้แบบปรากฏของไขมนั 

พบวา่แตกตา่งกนัอย่างไมมี่นยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05) การทดลองท่ี 2 ใช้สกุรสามสาย จํานวน 80 ตวั นํา้หนกั

เฉลี่ย 20 กก. แบ่งเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ซํา้ ซํา้ละ 4 ตวั สกุรถูกเลีย้งในโรงเรือนระบบปิด อาหารท่ีเลีย้งใช้ ME 

ของ CPO = 9,375 แคลอร่ีต่อกรัม และ ME ของ CRBO = 8,500 แคลอร่ีต่อกรัม ในการคํานวณสตูรอาหาร 

พบว่า ADG, FCR และ ADFI แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ (P>0.05) ในด้านคณุภาพซากสกุรขุน

พบว่า ความหนาไขมนัสนัหลงั เปอร์เซ็นต์เนือ้แดง ความเป็นกรดด่างของกล้ามเนือ้สนันอก สีเนือ้ และค่าการ

สญูเสียนํา้ของเนือ้ แตกตา่งอย่างไมมี่นยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05) 

คาํสาํคัญ: นํา้มนัปาล์มดบิ, นํา้มนัรําข้าวดิบ, พลงังานที่ใช้ประโยชน์ได้, สกุรขนุ, สมรรถภาพการผลิต, คณุภาพซาก 

 

ABSTRACT 

Two experiments were conducted to study 1) metabolizable energy values of crude palm oil 

(CPO) and crude rice bran oil (CRBO) in growing pigs and 2) effects of dietary lipid sources on 

growth performance and carcass quality. In Exp. 1 twenty four LW x LR x D barrows of 55 kg each 

were divided into 6 groups each of 4 replications and were kept individually in metabolic cage. To 

determine ME values, substitution method was performed for the basal diets which contained 1.5% 

celite as indigestible marker. In Exp. 2, eighty LW x LR x D pigs of 20 kg each were divided into 5 
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dietary treatments with 4 replications per treatment and were kept in evaporative cooling house. Pigs 

were fed with diets formulated by using ME value of CPO at 9,375 cal/g and ME value of CRBO at 

8,500 cal/g. Results of exp. 1 showed that ME of CPO (T1) and CPO   blend with CRBO in ratio of 

75:25 (T2), 50:50 (T3), 25:75 (T4) had ME values of 9,374, 9,303, 9,399 and 9,076 cal/g, respectively, 

which were not significantly different (P>0.05). ME value of CRBO (T5) was 8,499 cal/g which was 

lower than other groups (P<0.05). In addition ME and DE of diet were similar to ME of oil. The 

digestibility of oil was not significantly different (P>0.05). It was found in exp. 2 that, ADG, FCR and 

ADFI were similar for all treatments (P>0.05). The carcass quality such as backfat thickness, lean 

percentage, pH of Longissimus dorsi, meat color and drip loss was not significantly different 

(P>0.05). 
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คาํนํา 

ภาวะขาดแคลนแหล่งพลงังานส่งผลต่อราคาต้นทุนอาหารสตัว์ หลงัราคานํา้มนัดิบตลาดโลกปรับตัว

สงูขึน้ ทําให้ราคาธญัพืชท่ีใช้เป็นวตัถดิุบอาหารสตัว์รวมทัง้พืชนํา้มนัปรับราคาสงูขึน้ นํา้มนัเป็นสว่นสําคญัท่ีทําให้

สัตว์ได้รับพลังงานตามความต้องการ ซึ่งแหล่งของนํา้มันท่ีใช้ในอาหารสัตว์มีหลายชนิด แต่แหล่งท่ีมีความ

น่าสนใจคือ นํา้มนัปาล์ม เน่ืองจากสามารถผลิตได้ในประเทศและมีแนวโน้มการผลิตสูงขึน้ตามนโยบายการ

สง่เสริมของรัฐบาลไทย (สพุตัรา, 2548) ผลผลิตปาล์มนํา้มนั 11.619 ล้านตนั (สํานกัสง่เสริมการค้าสินค้าเกษตร, 

2555) สามารถผลิตนํา้มนัปาล์มดิบได้ 1.975 ล้านตนั  หรือคิดเป็น 17% ของผลผลิต นํา้มนัปาล์มดิบสามารถ

นําไปบริโภคและอุปโภคได้ ส่วนหนึ่งถูกนํามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ แต่ยังมีข้อจํากัดในเร่ืองของ

องค์ประกอบหรือสดัส่วนของกรดไขมนัในนํา้มนัปาล์มดิบ ซึ่งเป็นกรดไขมนัชนิดอ่ิมตวัมากกว่า 50-60% อาจ

สง่ผลตอ่คณุคา่ของพลงังานและคณุภาพซากของสกุรได้ ทัง้นีค้วรนําไปผสมกบันํา้มนัท่ีมีกรดไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวั

สงู เช่น นํา้มนัรําข้าว เพ่ือเพ่ิมการใช้ประโยชน์ได้ของพลงังานให้มากขึน้ ดงันัน้ควรมีการศกึษาเพ่ือหาอตัราส่วนท่ี

เหมาะสมของนํา้มนัปาล์มดิบและนํา้มนัรําข้าวดิบ ท่ีทําให้นํา้มนัปาล์มดิบมีค่าการใช้ประโยชน์ได้ของพลงังาน

สงูสดุ ไมส่ง่ผลตอ่การผลิตและคณุภาพซากของสกุร 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การศกึษาในครัง้นี ้ได้แบ่งออกเป็น 2 การทดลอง คือ 1) การทดสอบหาค่าพลงังานท่ีใช้ประโยชน์ได้ของ

นํา้มันปาล์มดิบและนํา้มนัรําดิบของสุกรรุ่น และ 2) การทดสอบหาสมรรถภาพการผลิตของสุกรเล็ก-ขุน และ

คณุภาพซากและไขมนัในซากของสกุรขนุ การทดลองท่ี 1 ใช้สกุรเพศผู้ตอน (ลกูผสมพนัธุ์ลาร์จไวท์ แลนด์เรซ และ

ดร็ูอค) นํา้หนกั 55 กิโลกรัม จํานวน 24 ตวั โดยแบ่งสกุรออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ซํา้ ซํา้ละ 1 ตวั เลีย้งบนกรง

ศกึษาการย่อยได้ของโภชนะ (metabolic cage) เพ่ือสุ่มเก็บตวัอย่างมลูและปัสสาวะ การหาค่าการใช้ประโยชน์

ได้ของพลงังานใช้วิธี substitution method โดยผสมไขมนั 7 เปอร์เซ็นต์กบัอาหารพืน้ฐาน 93 เปอร์เซ็นต์ โดย

ไม่ได้ทําการคํานวณและปรับสูตรใหม่อีกครัง้ ในอาหารพืน้ฐานผสม celite (acid insoluble ash) ซึ่งเป็น 
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indigestible marker ในระดบั 1.5 เปอร์เซ็นต์ อาหารท่ีใช้ในการทดลองมีทัง้หมด 6 สตูร แบ่งเป็นสตูรอาหาร

พืน้ฐาน (basal diet) 1 สตูร และสตูรอาหารท่ีต้องการหาคา่พลงังานของนํา้มนั 5 สตูร ดงันี ้ 

อาหารสตูรท่ี 1 อาหารพืน้ฐาน (C) เป็นอาหารสตัว์ผสมสําเร็จรูปชนิดผงสําหรับสกุรรุ่น (นํา้หนกั 50-80 กิโลกรัม) 

โปรตีนไมน้่อยกวา่ 17 เปอร์เซน็ต์ พลงังาน 2,900 cal/g 

อาหารสตูรท่ี 2 อาหารพืน้ฐาน 93 % + นํา้มนั 7 % (นํา้มนัปาล์มดิบ 100%) (T1) 

อาหารสตูรท่ี 3 อาหารพืน้ฐาน 93 % + นํา้มนั 7 % (นํา้มนัปาล์มดิบ 75%+ นํา้มนัรําข้าวดิบ 25%) (T2) 

อาหารสตูรท่ี 4 อาหารพืน้ฐาน 93 % + นํา้มนั 7 % (นํา้มนัปาล์มดิบ 50%+ นํา้มนัรําข้าวดิบ 50%) (T3) 

อาหารสตูรท่ี 5 อาหารพืน้ฐาน 93 % + นํา้มนั 7 % (นํา้มนัปาล์มดิบ 25%+ นํา้มนัรําข้าวดิบ 75%) (T4) 

อาหารสตูรท่ี 6 อาหารพืน้ฐาน 93 % + นํา้มนั 7 % (นํา้มนัรําข้าวดิบ 100%) (T5) 

ให้อาหารแบบจํากดั (restrict feeding) คํานวณจากร้อยละ 80 ของปริมาณการกินอาหารในระยะก่อน

การทดลอง เพ่ือให้อาหารมีการย่อยได้ท่ีสมบูรณ์หรือมีการใช้ประโยชน์ได้ของพลงังานได้มากท่ีสุดและป้องกัน

การกินอาหารเหลือ (บุญล้อม, 2541) ระยะเวลาในการเลีย้ง 12 วัน แบ่งเป็นช่วงก่อนทดสอบ (preliminary 

period) 7 วนั และช่วงทดสอบ (collecting period) 5 วนั เก็บมลูสกุรโดยใช้วิธี indirect method เม่ือสกุรในแต่

ละกลุม่ได้รับอาหารทดลองซึง่ผสม celite ในปริมาณ 1.5 เปอร์เซน็ต์ ผ่านไป 2 วนั ทําการสุม่เก็บมลูประมาณ 10 

เปอร์เซ็นต์ของมลูทัง้หมด นําตวัอย่างมลูท่ีเก็บได้ในแต่ละวนั เก็บท่ี -4 องศาเซลเซียส เม่ือเก็บตวัอย่างครบแล้ว 

นํามลูทัง้หมดมาผสมจนเข้ากนัดี จากนัน้ทําให้แห้งโดยอบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสและบดให้ละเอียดเพ่ือ

นําไปวิเคราะห์หาพลงังานตอ่ไป และเก็บปัสสาวะทัง้หมด 5 วนัโดยเก็บในเวลาใกล้เคียงกบัเก็บมลู เก็บปัสสาวะ

ใสข่วดประมาณ 200 มิลลิลิตร จากนัน้เติมกรดซลัฟริูก (H2SO4) 6 N หยดลงไปจนมี pH 4 เพ่ือลดการระเหยของ

แอมโมเนียและหยดุการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เก็บท่ี -4 องศาเซลเซียส นําตวัอย่างท่ีเก็บไว้มารวมกนัก่อนทํา

การวิเคราะห์หาพลงังาน  

คา่พลงังานท่ีใช้ประโยชน์ได้ของนํา้มนั (ME_oil, cal/g DM) (Ruangpanit, 2004) 

= [ME_treatment - (0.93 x ME_control)] / 0.07 

คา่พลงังานท่ีใช้ประโยชน์ได้ของอาหาร (ME, Kcal/g DM) = DE – UE 

คา่พลงังานย่อยได้ของอาหาร (DE, cal/g DM) (Anderson et al., 1991) 

= GE_feed – [(AIA_feed / AIA_fecal) x GE_fecal]  

คา่การย่อยได้แบบปรากฏ (digestibility, %) ของไขมนั (สาโรช, 2547) 

=100 – 100 (% indicator ในอาหาร x % ไขมนัในมลู) 

                                       % indicator ในมลู x % ไขมนัในอาหาร  
หมายเหต:ุ  ME_treatment = ค่าพลงังานที่ใช้ประโยชน์ได้ของอาหารในแต่ละกลุ่มทดลอง, ME_control = ค่าพลงังานที่ใช้ประโยชน์ได้ของ

อาหารกลุ่มควบคมุ, UE = ค่าพลงังานที่อยู่ในปัสสาวะ (urinary energy), GE_feed = พลงังานรวมในอาหาร (gross energy in feed), 

GE_fecal= พลงังานรวมในมลู (gross energy in fecal), AIA_feed= ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด (acid insoluble ash) ในอาหาร, 

AIA_fecal = ปริมาณเถ้าที่ไมล่ะลายในกรด (acid insoluble ash) ในมลู 

 

การทดลองท่ี 2 ใช้สุกรลูกผสมพันธุ์ลาร์จไวท์ แลนด์เรซ และดร็ูอค จํานวน 80 ตวั นํา้หนักเฉลี่ย 20 

กิโลกรัม โดยแบ่งสกุรออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ซํา้ แบ่งเป็นเพศผู้ตอน 2 ซํา้ และเพศเมีย 2 ซํา้ ซํา้ละ 4 ตวั แต่
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ละกลุ่มถูกจดักลุ่มทดลองโดยการสุ่ม เลีย้งในโรงเรือนระบบปิด แบ่งออกเป็นคอก จํานวน 20 คอก อาหารท่ีใช้

ทดลองแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ (1) อาหารสตัว์ผสมสําเร็จรูปสําหรับสกุรเล็ก (นํา้หนัก 20-50 กิโลกรัม) โปรตีนไม่

น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ พลงังาน 3,325 cal/g (2) อาหารสตัว์ผสมสําเร็จรูปสําหรับสกุรรุ่น (นํา้หนกั 50-80 

กิโลกรัม) โปรตีนไมน้่อยกว่า 18 เปอร์เซ็นต์ พลงังาน 3,275 cal/g และ (3) อาหารสตัว์ผสมสําเร็จรูปสําหรับสกุร

ขุน (นํา้หนกั 80-100 กิโลกรัม) โปรตีนไม่น้อยกว่า 18 เปอร์เซ็นต์ พลงังาน 3,075 cal/g โดยในการคํานวณสตูร

อาหารได้กําหนดให้ใช้ ME ของนํา้มนัปาล์มดิบเท่ากบั 9,375 cal/g และ ME ของนํา้มนัรําข้าวดิบเท่ากบั 8,500 

cal/g สกุรได้รับอาหารและนํา้อย่างเตม็ท่ี (ad libitum feeding) และได้รับอาหารทดลองดงันี ้

1. สตูรอาหารควบคมุ ใช้นํา้มนัปาล์มดิบ 100% ของไขมนัท่ีเติมในสตูรอาหาร (C)  

2. สตูรอาหารท่ีใช้นํา้มนัปาล์มดิบ 75% + นํา้มนัรําข้าวดิบ 25% ของไขมนัท่ีเติมในสตูรอาหาร (T1)  

3. สตูรอาหารท่ีใช้นํา้มนัปาล์มดิบ 50% + นํา้มนัรําข้าวดิบ 50% ของไขมนัท่ีเติมในสตูรอาหาร (T2)  

4. สตูรอาหารท่ีใช้นํา้มนัปาล์มดิบ 25% + นํา้มนัรําข้าวดิบ 75% ของไขมนัท่ีเติมในสตูรอาหาร (T3)  

5. สตูรอาหารท่ีใช้นํา้มนัรําข้าวดิบ 100% ของไขมนัท่ีเติมในสตูรอาหาร (T4) 

การทดลองนีใ้ช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก (randomized complete block design; 

RCBD) โดยแบ่งสตัว์ทดลองออกเป็น 5 กลุม่ กลุม่ละ 4 ซํา้ แบ่งเป็นเพศผู้ตอน 2 ซํา้ และเพศเมีย 2 ซํา้ แตล่ะซํา้มี 

4 ตวั วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองโดยวิธี Duncan’s 

new multiple range test ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปเบือ้งต้น 

มีการบนัทึกนํา้หนกัสุกรทัง้หมด 4 ครัง้ โดยครัง้แรกเม่ือเร่ิมทดลอง สกุรเล็กอายุ 9 สปัดาห์ ครัง้ท่ี 2 

เม่ืออายุ 15 สปัดาห์ ครัง้ท่ี 3 เม่ืออายุ 19 สปัดาห์ และครัง้ท่ี 4 เม่ือสิน้สดุการทดลอง อาย ุ 24 สปัดาห์ มีการ

บนัทกึปริมาณอาหารท่ีกินทุกวนั เพ่ือนํามาคํานวณหาปริมาณอาหารท่ีกินต่อวนัและประสิทธิภาพการใช้อาหาร 

และบนัทึกคณุภาพซากเม่ือสิน้สดุการทดลองระยะขุน วดัความหนาไขมนัสนัหลงั เปอร์เซ็นต์เนือ้แดง ความเป็น

กรดดา่งของกล้ามเนือ้สนันอก สีเนือ้และคา่การสญูเสียนํา้ของเนือ้ ในด้านองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร ได้ทํา

การสุม่เก็บตวัอย่างอาหารท่ีเลีย้ง 5 สตูร ทัง้ 3 ระยะ (อาหารสกุรเล็ก รุ่น และขุน) รวม 15 ตวัอย่าง เพ่ือวิเคราะห์

หาองค์ประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง คือ วตัถุแห้ง ความชืน้ โปรตีน ไขมนั เย่ือใย เถ้า แคลเซียม และ

ฟอสฟอรัส โดยวิธี proximate analysis ตามวิธีของ A.O.A.C. (1990) วิเคราะห์หาค่าพลงังานรวมโดยใช้ bomb 

calorimeter (analytical methods for oxygen bombs)  

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ผลการศกึษาคา่พลงังานท่ีใช้ประโยชน์ได้ของนํา้มนัปาล์มดิบ (T1) และนํา้มนัปาล์มดิบผสมกบันํา้มนัรํา

ข้าวดิบในสดัส่วน 75:25 (T2), 50:50 (T3), 25:75 (T4) มีค่าเท่ากบั 9,374 , 9,303 , 9,399 และ 9,076 แคลอร่ี

ตอ่กรัม ตามลําดบั มีความแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05) แต่พบว่านํา้มนัรําข้าวดิบ (T5) ให้

คา่พลงังานท่ีใช้ประโยชน์ได้น้อยกวา่กลุม่อ่ืนๆ โดยมีคา่เท่ากบั 8,499 แคลอร่ีต่อกรัม ซึง่มีความแตกต่างกนัอย่าง

มีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05) (ตารางท่ี 1) นอกจากนัน้ผลการศกึษาคา่พลงังานท่ีใช้ประโยชน์ได้ของอาหารและ

ค่าพลงังานย่อยได้ของอาหารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนผลการศึกษาค่าการย่อยได้แบบปรากฏของไขมนั 

เป็นดงันี ้ 81.29 , 80.74 , 81.49 , 79.33 และ 79.19 % ตามลําดบั ซึง่มีความแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญั
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ทางสถิติ (P>0.05) เน่ืองจากนํา้มนัทัง้ 2 ชนิดนี ้มีสดัส่วนของกรดไขมนัท่ีไม่อ่ิมตวัแตกต่างกนั โดยนํา้มนัรําข้าว

ดิบมีสดัสว่นของกรดไขมนัท่ีไมอ่ิ่มตวัท่ีสงูกวา่นํา้มนัปาล์มดิบประมาณ 30 เปอร์เซน็ต์ ทําให้มีโอกาสเกิดปฏิกิริยา

ออกซิเดชนัเป็นผลให้เปอร์ออกไซด์และกรดไขมนัอิสระในนํา้มนัรําข้าวดิบเกิดได้ง่ายและรวดเร็วกว่านํา้มนัปาล์ม

ดิบ นอกจากนัน้ยงัพบการปลอมปนนํา้หรือตะกอนอ่ืนในนํา้มนัรําข้าวดิบ สงัเกตจากเม่ือนํานํา้มนัรําข้าวดิบใส่ใน

หลอดทดลองเทียบกับนํา้มนัชนิดอ่ืนๆ เม่ือเวลาผ่านไป 3-5 ชม. จะเร่ิมพบชัน้ของเหลวแทรกในนํา้มนัปนกับ

ตะกอนนํา้มันรําข้าวดิบ ดังแสดงในภาพท่ี 1 ซึ่งนํา้สามารถเหน่ียวนําให้เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสได้ อีกทัง้

ปฏิกิริยานีจ้ะเกิดได้รวดเร็วหากมีอณุหภูมิเข้ามาเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ในช่วงท่ีทําการทดลองอณุหภูมิสงูสดุต่ําสดุ

อยู่ระหว่าง 23-38๐C ซึง่ค่อนข้างสงู ประกอบกบันํา้มนัรําข้าวดิบมีกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัสงู (72.6%) และ ค่า FFA 

สงู (>13.25%) มีความเป็นไปได้วา่สตัว์จะใช้ประโยชน์จากนํา้มนัรําข้าวดิบได้ลดลง ในขณะท่ีมนัปาล์มดิบมีกรด

ไขมนัไมอ่ิ่มตวั (43.2%) และ คา่ FFA อยู่ในระดบัปกติ (5.24%) เม่ือสกุรได้รับอาหารท่ีผสมนํา้มนัปาล์มดิบหรือมี

สดัสว่นนํา้มนัปาล์มดิบในสตูร สกุรจงึสามารถใช้ประโยชน์จากนํา้มนัปาล์มดิบได้ดีกว่าการเสริมนํา้มนัรําข้าวดิบ

เพียงชนิดเดียว เน่ืองจากในนํา้มนัรําข้าวดิบมีค่า FFA สงูขึน้ ทําให้มีค่าพลงังานท่ีใช้ประโยชน์ได้ของนํา้มนัลด

ต่ําลง สอดคล้องกับสุกัญญา และคณะ (2553) รายงานว่า เม่ือเสริมนํา้มนัปาล์มดิบ นํา้มนัรําข้าวดิบท่ีมีกรด

ไขมนัอิสระ; FFA = 7-8% และนํา้มนัรําข้าวดิบ ท่ีมีกรดไขมนัอิสร; FFA = 12-15% ในอาหารไก่เนือ้ โดยเสริม

นํา้มนั 3% ร่วมกบัอาหารสตูรควบคมุ 97% พบว่าค่า ME ของนํา้มนัปาล์มดิบ มีค่าเท่ากบั 7,844 แคลอร่ีต่อกรัม 

นํา้มนัรําข้าวดิบ (FFA = 7-8%) มีค่า ME เท่ากบั 8,479 แคลอร่ีต่อกรัม และนํา้มนัรําข้าวดิบ (FFA = 12-15%) 

8,086 แคลอร่ีตอ่กรัม                             

                                   

 
ภาพที่ 1  ตะกอนและชัน้ของเหลวท่ีแทรกในนํา้มนัรําข้าวดิบ 

 

จากการศกึษาการใช้แหลง่นํา้มนัในสตูรอาหารแตกตา่งกนัในอาหารสกุรต่อสมรรถภาพการผลิต โดยใช้

นํา้มนัปาล์มดิบ นํา้มนัปาล์มดิบผสมกบันํา้มนัรําข้าวดิบในสดัส่วน 75:25, 50:50, 25:75 และนํา้มนัรําข้าวดิบ 

โดยใช้ระดบั 4% ในสตูรอาหาร พบวา่ อตัราการเจริญเติบโต อตัราการเปลี่ยนอาหารเป็นนํา้หนกัตวั และปริมาณ

อาหารท่ีกินต่อวนั มีความแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ (P>0.05) ดงัแสดงใน Table 2 และ 3 กล่าว

ได้วา่องค์ประกอบของกรดไขมนัในนํา้มนัแต่ละแหล่งมีความแตกต่างกนัแต่ไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพการผลิตสกุร 
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อาจเน่ืองมาจากระดบัของพลงังานและโปรตีนมีความใกล้เคียงกนัทัง้ 5 สตูร ซึ่งสอดคล้องกบัคมกฤช (2538) 

รายงานว่าเม่ือเสริมนํา้มันรําข้าว นํา้มันปลาทูน่า นํา้มันหมู และไขวัว ในระดับ 5% ในสูตรอาหาร พบว่า

สมรรถภาพการผลิตของสกุรไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ในขณะท่ี Li et al. (1989) ได้ทําการทดลองเสริมนํา้มนั

มะพร้าว นํา้มนัมะพร้าวผสมกบันํา้มนัถัว่เหลืองในสดัส่วน 75:25, 50:50, 25:75 และนํา้มนัถัว่เหลืองพบว่า หาก

ใช้นํา้มนัทัง้สอง 2 ชนิดรวมกนัจะสามารถปรับปรุงสมรรถภาพการผลิตได้และมีแนวโน้มท่ีจะสามารถปรับปรุงการ

ย่อยได้ของกรดไขมนัสายกลาง (medium chain) ได้ดีกว่าการใช้นํา้มนัมะพร้าวหรือนํา้มนัถัว่เหลืองเพียงชนิด

เดียว 

ในด้านคุณภาพซากสุกรขุนเม่ือเสริมนํา้มนัปาล์มดิบและนํา้มันรําข้าวดิบในอาหารสุกรพบว่ามีความ

แตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัสําคญั (P>0.05) ทัง้ความหนาไขมนัสนัหลงั เปอร์เซ็นต์เนือ้แดง ความเป็นกรดด่างของ

กล้ามเนือ้สนันอก สีเนือ้ และคา่การสญูเสียนํา้ของเนือ้ ดงัแสดงใน Table 4 ซึง่สอดคล้องกบั Teye et al.  (2006) 

และ Feoli et al. (2008) กลา่ววา่ชนิดของนํา้มนัท่ีเสริมในอาหารไมมี่ผลตอ่คณุภาพซากของสกุร 

 

Table 1 Metabolizable energy (ME), digestible energy (DE), urinary energy (UE), digestibility of fat    

             (Dig_fat) of various lipid sources  

Items T1 T2 T3 T4 T5 P-value Pool SE 

  ME_oil (cal/g) 9374.0a 9303.4a    398.6a 9075.8a 8498.6b 0.002 85.558 

   ME (cal/g) 3901.1a 3896.2a 3902.8a 3880.2a 3839.8b 0.002 5.989 

   DE (cal/g) 3991.8a 4005.3a 3993.0a 3979.7a 3930.9b <0.001 4.780 

   UE (cal/g)    90.7  109.1    90.2    99.5    91.1 0.250 3.484 

Dig_fat (%)   81.3 80.7     81.5    79.3     79.2 0.061 0.369 
a,b means different superscripts differ highly significant (P<0.05) 

 

Table 2  The effect of lipid sources on growth performance of overall period 

       Items    C T1 T2 T3 T4 P-value Pool SE 

 starter to finisher period (20-100 kg BW) 

        ADG (g/d) 833.9 832.9 842.3 831.3 833.2 0.973 4.721 

       FCR 2.64 2.60 2.62 2.63 2.62 0.256 0.017 

       ADFI (kg/d) 2.20 2.16 2.20 2.18 2.18 0.230 0.013 

Table 3  The effect of lipid sources on growth performance of starter grower and finisher periods 

      Items    C T1 T2 T3 T4 P-value Pool SE 

starter period (20-50 kg BW) 

       ADG (g/d) 836.3 802.8 817.8 806.3 816.0 0.843 9.146 

       FCR 2.14 2.13 2.15 2.14 2.14 1.000 0.021 

       ADFI (kg/d) 1.79 1.72 1.76 1.72 1.75 0.865 0.021 
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 grower period (50-80 kg BW) 

       ADG (g/d) 913.9 985.0 971.3 928.3 943.7 0.443 13.686 

       FCR 2.66 2.49 2.55 2.60 2.56 0.668 0.036 

       ADFI (kg/d) 2.43 2.45 2.47 2.40 2.42 0.065 0.021 

finisher period (80-100 kg BW)  

       ADG (g/d) 758.4 723.9 750.9 769.6 750.9 0.435 12.726 

       FCR 3.20 3.30 3.25 3.23 3.25 0.413 0.057 

       ADFI (kg/d) 2.42 2.37 2.43 2.47 2.42 0.241 0.011 

 

Table 4  The effect of lipid sources on carcass quality in finishing pigs 

Items C T1 T2 T3 T4 P-value Pool SE 

Back fat_P2 (mm)  13.06 13.00 12.94 13.38 12.38 0.920 0.292 

Lean (%) 55.46 55.43 55.24 55.43 56.05 0.981 0.352 

pH24hr. 5.61 5.58 5.59 5.63 5.58 0.920 0.019 

L* 55.46 55.43 55.24 55.43 56.05 0.795 0.339 

a* 3.68 3.79 3.99 3.63 3.21 0.268 0.107 

b* 13.61 13.75 14.12 13.70 13.70 0.914 0.154 

Drip loss (%) 3.83 4.84 4.81 4.28 3.63 0.126 0.181 

หมายเหต:ุ Back fat_P2 = ความหนาไขมนัสนัหลงั บริเวณตําแหน่ง P2, Lean = %เนือ้แดง, pH24hr.= ค่าความเป็นกรดด่างในกล้ามเนือ้สนั

นอกหลงัจากสตัว์ตาย 24 ชม., L* a* b* = สีเนือ้; L* คือค่าความสว่าง (Lightness); a* คือดชันีบ่งบอกค่าสีแดง (Redness); b* คือดชันีบ่ง

บอกคา่สีเหลือง (Yellowness), Drip loss = %การสญูเสียนํา้ 

 

สรุปผลการทดลอง 

โดยทัว่ไปนํา้มนัรําข้าวดิบมีกรดไขมนัชนิดท่ีไม่อ่ิมตวัสงู จึงมีการสร้างไมเซลล์และดดูซมึกรดไขมนัเข้าสู่

ลําไส้เลก็ได้ดีกวา่นํา้มนัปาล์มดิบ ทําให้ค่าพลงังานการใช้ประโยชน์ได้ของนํา้มนัรําข้าวดิบดีกว่านํา้มนัปาล์มดิบ 

ซึง่สว่นใหญ่นํา้มนัปาล์มดิบประกอบด้วยกรดไขมนัอ่ิมตวัสายยาวชนิดกรดปาล์มมิติคและกรดสเตียริค สําหรับใน

การศกึษาครัง้นีพ้บวา่นํา้มนัรําข้าวดิบกลบัให้คา่พลงังานการใช้ประโยชน์ได้ท่ีต่ํากวา่นํา้มนัปาล์มดิบ ทัง้นีมี้หลาย

ปัจจยัมาเก่ียวข้อง เน่ืองด้วยนํา้มนัรําข้าวดิบมีคณุภาพค่อนข้างต่ํา มีการตรวจพบนํา้ในนํา้มนัรําข้าวดิบสามารถ

นําไปสู่การเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสได้ มีโอกาสเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็นผลให้เปอร์ออกไซด์และกรดไขมนั

อิสระในนํา้มนัรําข้าวดิบเกิดได้ง่ายและรวดเร็วกว่านํา้มนัปาล์มดิบ ทําให้การใช้ประโยชน์ได้ของนํา้มนัรําข้าวดิบ

ลดลง ดังนัน้การใช้แหล่งนํา้มันในการประกอบอาหารสัตว์ควรตรวจสอบ คุณภาพ กระบวนการผลิต เพ่ือ

กําหนดคา่พลงังานท่ีเหมาะสม ไมค่วรใช้คา่อ้างอิงใดโดยอตัโนมติั  
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